
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 29/2012 

u;<.murenú \ ;.mysle ustanon~nia § 5 VZN Mesta /.laté Moravce č. 12/20 ll o poskyto\aní 
dotácií L ru;počtu 1\ 1esta Zlaté Moravce medzi: 

Po-.,k~ tu\ ~.ncr dutac1c: !\l rs lo Zlaté Mo n l\ t·r. 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednúrom. CSc. 
sídlo: Ul. l. mája 2, Zlaté Moravce 
I ČO: 308 676 
banko\é spojenie: 33422162/0200 
(ďalej len poskyto\'atcl') 

a 

Prijímuter dotacic : Múzeum historicl<)'ch budov- MIJB o. z. 
zastúpené štatutúrom p. Milošom Lukáčom 
sídlo: Fraiía Král'a 6 1.951 97 Í'ita\any 
IČO: .f21 82 -+8-t 
banko\é 5pojcnic: 2920848660 ll OO 
(ďalťj len prijímate~') 

('lúnuk l. 

l. Posk: to,atcr poskytuje prijímatero,·i dotáciu 1 rozpočtu ;\lesta Llaté ~lora\cc 

na roh. 2012. 

Č lánok ll. 

Dotacw sa posh.: tuje \O v)ške 500,00 C (slo,om: Päťsto Eur). 

") Finančna čiastka bude prijímatcl"ovi pouk<'vaná na banko') LIČct /iadatcľa do 30 dni 
pu podp1san1 ;mlll\y. 

Č l áno k ll l. 

l. Posh.:to\atcl" posk}tujc a prijímate!' prijíma dotáciu U\edenú' č l únku ll. tejto t.rniU\) ;a 
účelom: vytvorenia modelov pamiatok LO Zlat) ch Moraviec. 

") Prijímate!" sa ta\ äzuje. /.c predmetnú dotáciu ':u/ije kn na stano\ ~.:n} úče l. V prípad~.:. /c 
dôjde 10 o..,trun: prijímate ru h. ro;porném u ':u/i ti u predmetnej dotácie. ta\ ti;uje sa 
prijunatcJ" posh.) tnUtÚ dotáciu \rát iť poskytovatcl"O\ l \ plnej \) škc \' lehote do 3{) UI1Í OdO 
dún. kt:ď sa posh.yto,·ater o tomto dozvie . 



~. : r . 

Č'lúnok lV. 

l. Poskyto\ a tel" a prij ímatcľ sa dohodli na nasl edo\ nom: \ prípade nedodržania lehoty na 
'rátenic dotácie uvedenej v článku !ll. tejto zmlu' y. zaplatí prijímatcr poskytovatcro, i 
poplatok/. omeškania \O v)·škc: 0.05% L dlžnej sumy za každ) aj Lačat) dei'l omeškania. 

Č lúnok V 

l . Prij11natcr sa 1..aväzuje predmetnú dotáciu 'yúčtovať poskytovatet"O\·i ,. termíne 
do: 30.11.20 12. V prípade. že ,. stanovenom termíne prijímate l' nevyúčtuje 

poskytovatcl'ovi predmetnú dotáciu. alebo ju vyúčtuje nesprávne. bude prijímateľ povinný 
/aplatiť posk) tovatci'O\ i L.mlumú pokutu vo v)·škc 0.05% L posk) tnutej dotácie za každ) 
dc11 omeškania. 
Ak 2iadatcľ nevykoná alebo neopraví ,.) účto\ an ie do l O od doručenia v)·zvy na opravu. je 
po' inn) Mestu Zlaté Moravec 'rátiľ celú dotáciu. 
Uhradenie tejto pokuty nemá za následok aušenie povinnosti vyúčtovať predmetnú 
dotáciu. 

Článok VJ. 

l. /ml U\ ne Stran; Sl tuto /l11lll\'U dôkladne preČÍta li a kccfže táto \ ~judrujc ich slobodnú 
'ôl"u. súhlasia s jej obsahom a na /nak súhlasu ju podpisuj u. 

Článok V Il. 

l. l úto 1m l ll\ a IC , ·yhoto' cná ' štyroch e~emplároch, L ktor) ch každá strana obdrží c.h e 
' ')ho to' l.!nia. 

po sk: to' at cl' 
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